متحدہ عرب امارات اور تعمیراتی کام

کام ضروریات زندگی کا ایک اہم ح صہ ہے ،یہ زندگی گزارنے کے لئے صرف
آمدنی کا ایک زریعہ ہی نہیں بلکہ وہ بنیاد ہے جو انسانی وجود کو مکمل کرتا ہے،
جس میں وہ اپنے آپ کو ثابت کرتا ہےاورکام اسےےےےےے دنیا میں زندہ رہنے کے لئے
ایک بلند مقصد دیتا ہے.
کام کی اھمیت انسےےےےےار کو رعب ودبدبہ اور عزت واحترام کے بابل بنادیتی ہے اور
کام انسےےےےار کے اندر دوسےےےےروں کی دمت کاجزبہ پیدا کر دیتا ہے اور اسےےےےور وہ
دوسےےےروں کی جانب سےےےے ہمت ائزاو اوراحسےےےار مندا حاصےےےل کرتاہے ،کام عبادت
ہے جس پر ہمارے دیر اسےےےےےے م نے ہمیں ابھارا ہے اور یہ تمام انسےےےےےےانوں کے لئے
ایک بانور بدرت ہے ۔ اور اگر کام کرنے واال اپنے کام میں اچھی نیت بھی شےےےےامل
کرلے تو اجر وثواب میں بعض نفلی کاموں سےےےےےےےے بھی اگے ب ہ جاتا ہے ،اص
وور پر اس وبت جبکہ جو مال وہ حاصل کرنے کی کوشس کرتا ہے اسکا مقصد
یہ ہوکہ وہ اپنے بچے بیوا اور والدیر کی ضروریات پورا کر سکے،
اور اسکے اجر وثواب میں مزید اضائہ ہو جاتا ہے جب وہ اس کے ساتھ ساتھ یر
کے دیگر جگہوں میں بھی رچ کرتا ہے تاکہ معاشےےےےےرے میں اجتماعی امر بائم ہو
سکے۔
کسےےی بھی کامیاب معاشےےرے کی بنیاد یہی ہے کہ اس کے تمام ائراد باہم مل جل کر
پورے ا ص اور مرمٹنے کے جذبے کے سےےےےاتھ کام کریں کیوں کہ کام لئے پ تہ
ارادہ اور بلند حوصےےےلہ کی ضےےےرورت ہوتی ہے،اور کامیابی پیشےےےگی منصےےےوبہ بندا
اور مسلسل کام کئے بغیر حاصل نہی ہوتی۔
اور ہمارے لئے یہ بات کائی ہے کہ ہم متحدہ عرب امارات کی ایک مشےےےےےہور ما ل
کے وور پیروا کریں کہ کس ور پیشےےےگی نوم و نسےےےک اور کامیاب کاموں سےےےے
ئائدہ حاصل کیا جائے،
یہ کام جس کا آغاز ہم سےےےےب کے والد شےےےےین زاید بر سےےےےلوار آل نھیار رحمہ ہللا نے
اتحاد بائم کرنے کے ذریعہ کیا تھا اور وہی پہلی بیج تھی جس(وریقہ) نقش بدم پر
ہمارے بابل بدر حکمرار چلے اس ور سےےےےےےے کہ انہوں نے وسےےےےےےائل کو ا تیار
کرتے ہوئے مسےےےےلسےےےےل کوشےےےےس کو مضےےےےبووی اور پ تگی کے سےےےےاتھ تھام لیا تاکہ
ہمارملک ار حضرات اور ار کے م لص ئرزندوں کی کوشسوں سے تربی کی راہ
پر گامزر رہے۔
متحدہ عرب امارات نے ایک واضےےےےےے پ ر اور مسےےےےےےتقبل کے نقوہ نور کو ا تیار
کیا،اور وہاں کی حکیمانہ بیادت نے امکانات و وسائل اور موابع کو اپنے نوجوانوں
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کے لئے ئراہم کرنے کے سےےےاتھ کام کے سےےےلسےےےلے میں موجودہ تجربات سےےےے ئائدہ
اٹھاتے ہوے ٹیم ورک کے جذبے کے ساتھ ایک جامع تربی تک پہنچ نے کے لئے
کام کیا جس نے امارات کو مقاصےےےےےدکے حصےےےےےول اور ارزلں کی تکمیل میں پورا
دنیا میں پہلے مقام پر پہنجا دیا ہے۔
ار مسلسل کوششوں نے امارات کو م تلف میدانوں میں سب سے آگے ال کھ ا کر
دیا ہے اور م تلف میدانوں میں کامیابیوں کے حصول میں دنیا کے برابر بنادیا ہے
جر میں سے کچھ اہم یہ ہیں
ابو وہبی میں بابل تجدید توانائی کا ذریعہ۔
محمد بر راشد ئی(سپیس) سینٹر۔
 2020اکسپو۔
شمسی توانائی کے ایندھر اسٹیشر۔
جہاز بنانے والی استراتا کمپنی۔
اماراتی پاسپورٹ کا دنیا میں پہ پوزیشر حاصل کرنا۔
شین محمد بر راشد المکتوم حفوہ ہللا کا کہنا ہے کہ  :-ہم اورہمارا بوم پہلے مقام
سے کم پر راضی نہیں ہیں۔
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